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Na jaře vydala bluegrassová skupina Poutníci, která letos slaví půlstoletí své existence, nové
řadové album
Stíny na střechách.
Stejnojmenná píseň album otevírá a je jediná převzatá ze staršího repertoáru Poutníků, text k ní
napsal někdejší poutnický spíkr Josef Prudil a hudbu Jiří Pola, v současnosti nejdéle sloužící
člen Poutníků a zároveň kapelník. Jiří Pola je také autorem hudby všech nových písniček, které
na albu slyšíme, po jednom textu přispěl Ivo Cicvárek (
Loď se jménem Naděje
) a Jaroslav Kratěna (
Nad věcí zůstávám
) a také sám Pola (
Jiný pohled
). Autorem ostatních textů je autor známý především ze spolupráce se skupinou Jarabáci a
jmenuje se...
Na albu nechybí ani bravurně zahrané instrumentálky, zařazena je tradičně i skladba z oblasti
vážné hudby (
Podzim
z Vivaldiho
Čtvero ročních dob
). Poutníci k poslechu nabízí celkem 14 skladeb, nahrávali je v sestavě
Jan Máca
(mandolína),
Peter Mečiar
(banjo, dobro, pedal steel, lap steel...),
Jakub Bílý
(kytara, sólový zpěv) a
Jiří Pola
(el. kontrabas a sólový zpěv).
Na albu ve dvou skladbách hostují na bicí
Michal Fedor
a
Svaťa Kotas
, který měl na starosti hudební a zvukovou režii.
Album
Stíny na střechách
si dobře vede i v našem Hodnocení desek (
průběžné pořadí zde
). A vy jej můžete získat v naší soutěži. Pravidla jsme nezměnili, připomínáme, že soutěž trvá
celý víkend a je korespondenční.
Odpověď na naši soutěžní otázku pošlete do nedělní půlnoci (
18. října
) na e-mailovou adresu
soutezzavináčfolktime.cz
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a do předmětu napište
Soutěž
. Správné znění odpovědi a jméno vylosovaného výherce zveřejníme v pondělí 19. října zde v
diskusi.
Držíme palce a těšíme se opět na vaše odpovědi.{desky 1647}
Jak se jmenuje autor většiny textů na novém albu Stíny na střechách?
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